
ΕΛΕΥΘΕ!JΗ ΚΥΘΡΕΑ 

εισιΊγηση του .Αρχιεπισκόπου :lανz'ιρι.: nJu 
να δεχτούν τον Δαμασκην6 ως πρόεδρο 

της Μητρόπολής τους. Σε σχετική επί

στολή επαινούν τον Δαμασκηνό «ως δια-

πρέψαvτα και εξωσθέντα αδίκως υπό ετε· 

ροεθνούς». Έτσι στις 17 Φεβρουαρίου 
1839 ο Πα νά ρε τος α vάγγε ιλε στον Δαμu -
σι<ηνό το διορισμό του ως Προέδρου της 

Μητρόπολης Κιτίου. Ο Δαμασκηνός 

δέχτηκε με χαρά τη νf:α αυτή θέση, και 

παρά την προχωρημένη ηλικία του, δού

λεψε σκληρά και άοκνα για την πρόοδο τηc; 

παιδείας και εηC:δειξε ζωηρό ενδιαφέρο•ι 

για τα κοιliά ως το θάνατό του στα 18Li'::ι. 

λ1ετείχε ανελλιπώς σ' όλες τις συνελείJσει(: 

rης Συνόδου και των δημογερόντων στην 

Αρχιεηωκοπr') και ηγήθηκε πρεσβείας μt· 

τον Κυρηνείας Χαράλαμπο, τον Χατζή Κuμ

γέη Σαρίπογλου και τον Χατζή Ιωάννηv 

Βίκην στην Κωνσταντινούπολη, απ' όπου 

κατόρθωσε να φέρει βασιλικοι1ς ορισμοίις 

που καθόριζαν οριστικά πια τα ηοσ(ι ιι•_' 

πληρωη':ων από τους ραγιάδες ()ο;ωμιi;ν κω 

μισθών ορωμένων διοικητυιι(Jν και στρα-· 

τιωτικών λι::ιτουργών για να α;ι.1φει!ψ1νΓCΗ 

έτσι οι αυθαίρετες αφαιμ/ιξεις του 

ΣΥΧΡΟΝΟ:Σ ΕΡΩΊΙ 

Δεν είναι πια ο έρωταrο 

10? 

Ο Δαμασκηνός στο ναό της γενέτειράς 

rου Κρίτου Τ~:ρραc; uιίφησε αργυρό Δισκο

πότηρο και εικ6να του Χριστού στο μέσο 
δυο εξαrπερύγων. Η εικόνα φέρει την εξής 

αφι.t:pωση: 

ΗΓΑΠΙ-ΙΚΟΊΊ ΕΥΠΡΕΠΕΙΑΝ ΟΙΚΟΥ ΣΟΥ 

Ι< Λ i ΓFΞΓΡΑΨΟτΙ ΤΗΝ ΣΗΝ ΣΕΠΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ 
ΔΑ!.'iι\:!:ΚΗΝΩ ΝΥΝ ΤΕ ΑΡΧΟΝτl ΚΠΙΟΥ, 

iΛΕΩΣ ΓΕΝΟΥ ΩΡΑ ΚΡΙΣΕΩΣ, ΣΩΤΕΡ. 1841 

Η εικόνα oucή αποτελεί μέρος του εικο

νοστασίου του ιεροί; ναού της Παναγίας 

Χρυσελεοίισας, ενώ το Δισκοπότηρο 

φυλάσσεται μέσα στο ιερό. 

i"λαιογραψία του Δαμασκηνού σώζεται 

cιτ,·ι Μητρόπολη Κιτίου. Αυτή απεικονίζει 

τον πολυπαθή ιεράρχη Δαμασκηνό με την 

ποψαντορική ράβδο στο δεξί χέρι και το 

Ευαyνέλιο στ' αριστερό, σε προχωρημένη 

ηλικία με εμφανή στο πρόσωπό του την 

μακρ6χρονη πείρα και τις περιπέτειες που 

γνιiJρισε, αλλά και με διάχυτη την ηρεμία 

και την ικανοποίηση ότι έκαμε μ' όλο το 

σθένος της ψυχής του το καθήκον του 

προς ιον αδούλωτο πό.ντα ελληνικό λαό 

τηc; Ι<::ιπρου. 

το αναιμικό λουλο(,<οι ω υ ~/'rκ·• r

rωu aνθούσε μί:οο σω 11 

πίσω από μια γλάστρα βασιλικό 

τιίιpα έχει δυο μt'πtα μοργαρίτεc; ανοιγμένες στον ήλιο 

τώρα όθε δω6αίνε; 

χτυπάεικαιτοrακοuνάκι του 

να μας δώσει την αίσθηση της παροι ωυ. 

Πάνε πια οι ματιές του οι χαμηλοβλεηοίισες 

και τα τριαντάφυλλα της ντροπής του ατω τα μάγουλα 

στις μικρι':ς λιμνι::ς των ματιών του 

σηκώσαν τώρα τ' άρμενα οι πόθοι 

κι' από τα κερασένια χείλη του η υπόσχεση 

κρέμεται σα γινωμένος καρπός. 
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